
SELEÇÃO PARA MONITORIA DIGITAL 

Período especial II - 2020 

Profa. Ana Paula Viezzer Salvador 
 

 

Desenvolvimento Infantil e Interações Familiares: Análise do Comportamento - 1 vaga 
 
 

Objetivos: O plano de monitoria desta disciplina tem por objetivo criar condições para o 

aprimoramento das habilidades docentes dos alunos envolvidos que participarão de atividades de 

programação e acompanhamento de atividades didáticas na disciplina mencionada, bem como 

oferecer suporte tecnológico à professora e contribuição na administração das atividades síncronas e 

assíncronas.   

 

Metodologia: Os monitores participarão como ouvintes de todas as aulas síncronas da disciplina. E 

serão solicitados a realizar o acompanhamento dos alunos em horários de disponibilidade para 

responder a dúvidas sobre os textos recomendados e as atividades. Os monitores serão 

supervisionados semanalmente, e poderão contribuir com a programação, planejamento, 

implementação e avaliação de algumas atividades de ensino da disciplina, especialmente na 

elaboração de propostas de atividades assíncronas e no gerenciamento destas na plataforma 

utilizada. 

 

 REQUISITOS: ter cursado a disciplina de “Desenvolvimento Infantil e Interações Familiares: 

Análise do Comportamento”, apresentando boa nota na disciplina. Também é necessário ter 

disponibilidade de 12hs semanais (sendo obrigatória a disponibilidade de 2 horas nas aulas de sexta-

feira e mais 2 horas de supervisão em horário a ser combinado), ter forte interesse em análise do 

comportamento e família, e por fim, ter afinidade com recursos digitais que serão utilizados na 

disciplina. Poderá ser utilizado como critério de desempate: participar ou já ter participado de outras 

atividades (como pesquisa ou extensão) que tenham alguma aproximação com o tema de relações 

familiares. 

 

 SELEÇÃO:  

Enviar até às 13h do dia 03/11 uma carta de interesse, indicando qual o seu interesse pela monitoria 

nesta disciplina, indicando seu histórico de estudos em relação ao tema da disciplina, indicando qual 

a sua afinidade com as plataformas digitais (RNP, Moodle, Google Meet...) e histórico acadêmico. 

Enviar para o e-mail da professora: apviezzer@yahoo.com.br .  
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